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STICHTING WORLDGRANNY, AMSTERDAM  

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2007     

 31 december 2007 
Euro 

 31 december 2006 
Euro  

ACTIVA            

VLOTTENDE ACTIVA            

Vorderingen      
Vorderingen en overlopende  
   activa          74.151         16.300     

      

      74.151        16.300        

Liquide middelen          2.264        99.113     

   

TOTAAL ACTIVA  76.415  115.413   

PASSIVA            

Stichtingskapitaal  -633  1.645        

KORTLOPENDE SCHULDEN EN 
OVERLOPENDE PASSIVA      

Bestemde, nog te besteden gelden         32.100      101.698   

Belastingen en premies sociale   

   verzekeringen 

                   

          8.258  

                   

        3.891   

Overige schulden en  
 overlopende passiva          36.690           8.179       

      

      77.048     113.768     

   

TOTAAL PASSIVA       76.415  115.413 
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STICHTING WORLDGRANNY, AMSTERDAM 

2.  STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2007     

2007 
Euro   

2006 
Euro  

Baten (bijdragen)

  

      477.244

  

      357.934

  

Directe bestedingen  -319.635  -258.662     

     

157.609  99.272  
Festival      
Opbrengsten en bijdragen -  70.400   
Directe kosten van het festival -  -69.948     

      

-  452     

     

157.609  99.724        

Loon- en salariskosten 74.878  61.230   
Sociale lasten 11.031  8.962   
Kosten conferentie Cash & Care

 

27.329  -   
Organisatie kosten 46.648  21.140     

    

Totaal van de lasten  -159.887  -91.332     

   

Saldo van de baten minus lasten  -2.278  8.392       
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STICHTING WORLDGRANNY, AMSTERDAM  

3.     TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007  

3.1 ALGEMEEN 

Stichting WorldGranny, Amsterdam is opgericht op 21 juni 2004. Volgens artikel 2 van haar 
statuten heeft de stichting als doel: het verbeteren van de leefsituatie van ouderen in 
ontwikkelingslanden en andere landen waar armoede bestaat.  

3.2      WAARDERINGSGRONDSLAGEN  

Algemeen 

De waarderingsgrondslagen worden hierna beschreven. Voor zover niet anders is vermeld 
worden activa en passiva op nominale waarde gewaardeerd.  

Vorderingen 

Indien nodig dan wordt op de vorderingen een voorziening voor oninbaarheid in mindering 
gebracht die individueel wordt bepaald.    

3.3       GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

De belangrijkste grondslagen voor de staat van baten en lasten zijn:  

-  baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben; 
-    lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.   
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STICHTING WORLDGRANNY, AMSTERDAM  

3.3 TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS  

Vorderingen 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Hieronder zijn opgenomen:  

2007 
Euro 

2006 
Euro 

Bijdrage HelpAge International           42.000                      -  

 

Bijdragen conferentie Cash & Care

 

          22.000                 - 

Te verrekenen netto loon             3.459                 - 

Vooruitbetaald             2.640                 - 

Donatie Twents Wijnhuis             2.000                 - 

Pensioenfonds Horeca & Catering, verkoop kookschorten             1.402  

Waarborgsom huur kantoorruimte                650                 - 

Te ontvangen van N.C.D.O.                    -          8.000 

Opbrengst veiling                    -          5.700 

R.O.A.C.K, subsidie festival                    -          2.000 

Vooruitbetaalde huur kantoorruimte                    -             600   

 

Stand per 31 december           74.151               16.300        

 

-    Bijdrage HelpAge International 

Door Stichting WorldGranny wordt nauw samengewerkt met HelpAge International. Een groot 
deel van de door Stichting WorldGranny ontvangen bijdragen is besteed aan projecten die 
worden uitgevoerd door HelpAge International. 

In november 2007 is door Stichting WorldGranny aan HelpAge International verzocht om te 
investeren in Stichting WorldGranny. Hierbij is gevraagd om een bijdrage groot Euro 42.000. 
Deze bijdrage correspondeert met circa 10% van de door Stichting WorldGranny in de periode 
tot en met 2007 aan projecten van HelpAge International bestede gelden. 

De bijdrage ad. Euro 42.000 is op 7 maart 2008 ontvangen.     



  
      6

 

6

 
-    Bijdrage conferentie Cash & Care 

In december 2007 is door Stichting WorldGranny een conferentie georganiseerd onder de naam 
Cash & Care . Verschillende instellingen hebben bijgedragen in de kosten van deze conferentie.  

De per 31 december 2007 nog te ontvangen bijdragen zijn als volgt te specificeren:  

Euro 

Te ontvangen van:   

-  Interpolis/ Achmea         7.000  

-  M.N. Services         7.000  

-  Stichting Liberty         5.000  

-  ORTEC         2.000  

-  STOP AIDS NOW!         1.000   

 

      22.000

  

-    Vooruitbetaald 

Op 16 augustus 2007 is door Stichting WorldGranny Euro 2.640 betaald aan Help Age 
International. In januari 2008 is aanvullend Euro 12.539 betaald. Beide betalingen zijn bestemd 
voor een project in Laos. Help Age International kan echter pas op 1 mei 2008 starten met een 
project in Laos. 

Het in augustus 2007 betaalde bedrag ad. Euro 2.640 is daarom aangemerkt als een 
vooruitbetaald bedrag.  

-    posten in de balans per 31 december 2006 

Het N.C.D.O. (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame 
ontwikkeling) heeft voor het WorldGranny Festival gehouden in september 2006 een bijdrage 
van in totaal Euro 40.000 toegekend. In 2006 is Euro 32.000 ontvangen zodat er per 31 december 
2006 derhalve nog Euro 8.000 te ontvangen was. Dit bedrag is in 2007 ontvangen.  

In 2006 is door het pensioenfonds Horeca en Catering een veiling georganiseerd. De per 31 
december 2006 nog te ontvangen opbrengst bedroeg Euro 5.700. Dit bedrag is in 2007 ont-
vangen.           
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Liquide middelen 

Hieronder zijn opgenomen:  

2007 
Euro 

2006 
Euro 

Rekening  courant Postbank N.V.             2.264        69.113 

Postbank N.V., Rentemeerrekening                    -        30.000   

 

Stand per 31 december             2.264        99.113  

Stichtingskapitaal 

Het verloop van het stichtingskapitaal is als volgt te specificeren:  

Euro 

Stand  per 31 december 2006 (overschot))       1.645 

Af:   saldo 2007 (tekort)      -2.278   

Stand  per 31 december 2007 (tekort)         -633  

Kortlopende schulden  

Bestemde, nog te besteden gelden  

2007 
Euro 

2006 
Euro 

Ghana         20.635             21.685        

Cordaid            9.965 - 

Stichting Bretano            1.500 - 

I.F.K.O., Bolivia en Peru           -        31.337 

I.F.K.O, Tanzania           -        27.954 

I.F.K.O., Jamaica    -              18.082 

CASPAM, Peru   -                    2.640   

 

Stand per 31 december         32.100 101.698        
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-    Ghana 

Met datum 16 december 2004 is Stichting WorldGranny, voor een periode van twee jaar, een 
overeenkomst aangegaan met Cordaid ingevolge welke Cordaid een bedrag van in totaal 
Euro 70.000 ter beschikking heeft gesteld. 

Van deze bijdrage ad. Euro 35.000 per jaar is Euro 20.000 bestemd voor de dekking van de start 
kosten van de organisatie van Stichting WorldGranny; Euro 15.000 is bestemd voor met name 
een specifiek project in Ghana dat wordt uitgevoerd door Help Age Ghana. 

Het verloop van de reservering is als volgt te specificeren:  

Euro Euro 

Stand  per 31 december 2005        11.100 

Ontvangen in 2006      34.085  

Af: bestemd voor de dekking van de start kosten     -20.000    

  

     14.085  

In 2006 specifiek besteed       -3.500    

   

     10.585    

Stand per 31 december 2006            21.685 

In 2007 specifiek besteed        -1.050    

Stand  per 31 december 2007, nog specifiek te besteden       20.635

  

-    Cordaid 

Het onder Cordaid opgenomen bedrag ad. Euro 9.965 bestaat uit een bedrag ad. Euro 7.132 en 
een bedrag ad. Euro 2.833. 

Met datum 12 juni 2007 is door Stichting WorldGranny met Cordaid een overeenkomst 
afgesloten ingevolge welke door Cordaid onder meer een bijdrage ad. Euro 21.396 is toegekend. 
Deze bijdrage heeft met name betrekking op de kosten van de voor de conferentie Cash & 
Care aangenomen medewerkster.   

Ingevolge de overeenkomst d.d. 12 juni 2007 heeft het project een looptijd van een jaar 
beginnende op 1 mei 2007 en eindigende op 30 april 2008. 

Hierdoor zal 4/12 van de totale bijdrage ad. Euro 21.396, zijnde Euro 7.132, ten gunste van 2008 
worden verantwoord.  

Naast voornoemd bedrag is in december 2007 door Cordaid Euro 7.333 bijgedragen voor de 
salariskosten van de zogenaamde I.F.K.O. 

 

medewerker. Dit bedrag heeft betrekking op de 
kosten van deze bij Stichting WorldGranny in dienst zijnde medewerker over de periode tot en 
met 31 december 2007.   
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De desbetreffende medewerker is echter per 1 november 2007 bij Stichting WorldGranny uit 
dienst getreden zonder dat er in de periode tot en met 31 december 2007 een vervanger is 
aangenomen. Het gepassiveerde bedrag ad. Euro 2.833 heeft betrekking op de maanden 
november en december 2007.  

-   Stichting Brentano 

Eind 2007 is met Stichting Brentano Amstelveen een sponsor overeenkomst afgesloten 
ingevolge welke Stichting Brentano zich verplicht tot een betaling van jaarlijks Euro 10.000, 
gedurende drie jaar. Stichting Brentano heeft het recht om deze overeenkomst in het eerste jaar, 
rekeninghoudend met een opzegtermijn van drie maanden te beëindigen. 

De overeenkomst gaat in op 1 oktober 2007 en eindigt op 30 september 2008. 

Van de in totaal ontvangen bijdrage ad. Euro 10.000 is door Stichting WorldGranny Euro 8.000 
specifiek besteed aan een project in Zuid  Afrika. 

Een bedrag van Euro 2.000 is door Stichting WorldGranny aangemerkt voor de door haar aan 
Stichting Brentano te leveren tegenprestaties. Hiervan is Euro 500 ten gunste van het 
exploitatieresultaat 2007 verantwoord zodat per 31 december 2007 nog een bedrag ad. 
Euro 1.500 is gepassiveerd.  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Per 31 december 2007 betreft dit de nog over de maanden augustus, september en december 
2007 af te dragen loonheffing ad. in totaal Euro 8.258.  

Overige schulden en overlopende passiva 

Hieronder zijn opgenomen:  

2007 
Euro 

2006 
Euro 

Kosten conferentie Cash & Care :    

-   verblijfkosten gasten          10.000               -  

-   zaalhuur            5.940               -  

-   catering            5.645               -  

-   overige            2.600               -   

  

         24.185              - 

Inkoop Twents Wijnhuis            5.580                - 

Reservering vakantiegeld            3.593          1.538 

Accountantskosten (inclusief omzetbelasting)            3.332          3.332 

Netto lonen                   -          3.228 

Overige                -               81   

 

Stand per 31 december       36.690 8.179          
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STICHTING WORLDGRANNY AMSTERAM  

4.  TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN 
       EN LASTEN OVER 2007 

        

Bijdragen 

De bijdragen zijn als volgt te specificeren:  

 2007 
Euro 

 2006 
Euro 

I.F.K.O.,  Social Pensions        176.000                - 

I.F.K.O,   Jamaica        73.044             - 

I.F.K.O.,  Sri Lanka                   -     115.630 

I.F.K.O,   Jamaica               -     35.824 

I.F.K.O.,  Bolivia en Peru                -     31.337 

I.F.K.O,   Tanzania                -     27.954   

  

     249.044   210.745 

I.F.K.O., 12,5 % opslag ter dekking van de kosten van de stichting        31.131     26.343   

  

     280.175   237.088 

Subsidie toegekend door de Minister voor Ontwikkelingssamen- 
   werking 

     
      61.374   

 

     
  61.300 

Bijdrage HelpAge International       42.000      - 

Bijdragen conferentie Cash & Care       30.000  

Bijdragen ontvangen van Cordaid      18.764           23.500 

Donaties      23.054      20.323 

Stichting Brentano       8.500            - 

Sponsorprogramma        8.492      14.220 

Overige        4.111          1.503 

Rente  opbrengst spaarrekening          774                      -   

   

477.244 357.934  

-   I.F.K.O.,  algemeen 

Stichting WorldGranny is een samenwerking aangegaan met I.F.K.O. zijnde het International 
Fonds voor Kwetsbare Ouderen.      
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-    I.F.K.O., social pensions  

Het I.F.K.O. heeft in een vergadering d.d. 9 november 2006 besloten om Euro 176.000 bij te 
dragen aan een project genaamd Building the case for Social Pensions in the Developing 
world .   

Dit project wordt uitgevoerd door HelpAge International. Stichting WorldGranny en HelpAge 
International hebben hiertoe op 16 december 2006 een contract met elkaar afgesloten.  

Het project heeft een looptijd van 12 maanden beginnende op 1 januari 2007.  

-    I.F.K.O.,  Jamaica 

In dezelfde vergadering van 9 november 2006 is besloten dat het I.F.K.O. zal bijdragen aan een 
project genaamd: Empowering Older Citizens to Monitor Delivery and Coverage of Public 
Assistance Programmes in Jamaica . 

Het betreft een project voor drie jaar (periode 2007  2010). Jaarlijks zal van I.F.K.O. een bedrag 
ad. Euro 73.043 worden ontvangen; in totaal derhalve Euro 219.130. 

Ook dit project wordt uitgevoerd door HelpAge International. Stichting WorldGranny heeft 
hiertoe op 24 januari 2007 een contract met HelpAge International afgesloten. Volgens dit 
contract heeft het project een looptijd van drie jaar te beginnen op 1 april 2007 en eindigende op 
30 maart 2010.  

De totale commitment van Stichting WorldGranny over deze periode van drie jaar bedraagt Euro 
219.130.  

In 2007 is twee maal Euro 36.522 betaald; in totaal derhalve Euro 73.044. De eerste betaling 
heeft betrekking op de periode 1 april 2007 

 

30 september 2007. De tweede betaling heeft 
betrekking op de periode 1 oktober 2008  30 maart 2008.  

-    I.F.K.O., projecten 2006 

Het I.F.K.O. heeft destijds in een vergadering d.d. 19 mei 2006 besloten om Euro 115.630 ter 
beschikking te stellen voor een project in Sri Lanka. Het project is uitgevoerd door een locale 
organisatie genaamd Association for Health and Counselling (Shanthiham), Sri Lanka. Het 
bedrag is in 2006 in zijn geheel aan deze organisatie overgemaakt.  

In dezelfde vergadering van 19 mei 2006 is destijds besloten om Euro 35.824 ter beschikking te 
stellen voor een project in Jamaica. Het project is uitgevoerd door een locale organisatie 
genaamd The St. Catherine Community Development Agency (SACDA), Jamaica. 

Aan de locale hulporganisatie is een bedrag van Euro 36.164 toegekend. Hiervan is Euro 18.082 
(50%) in 2006 door Stichting WorldGranny aan deze locale organisatie overgemaakt. De 
resterende 50% is in 2007 overgemaakt  

Het I.F.K.O. heeft in een vergadering d.d. 9 november 2006 besloten om Euro 31.337 bij te 
dragen aan projecten in Bolivia en Peru en om Euro 27.954 bij te dragen aan een project in 
Tanzania. Het I.F.K.O. had deze gelden in 2006 aan Stichting WorldGranny ter beschikking 
gesteld. Op 31 december 2006 had Stichting WorldGranny de gelden nog niet doorgestort naar 
HelpAge International. Dit is in 2007 gebeurd. 
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-   I.F.K.O.,  opslag ter dekking van de kosten van de Stichting WorldGranny 

Het I.F.K.O. heeft de door haar uitbetaalde bedragen verhoogd met een opslag van 12,5%. Deze 
opslag is ter dekking van de eigen kosten van Stichting WorldGranny.  

-   Subsidie Minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft met datum 29 september 2005 een subsidie 
ter beschikking gesteld in het kader van het programma Thematische Medefinanciering . De 
subsidie heeft betrekking op periode 2006 

 

2010 en bedraagt voor deze periode maximaal 
Euro 294.527. Het betreft een subsidie ter dekking van het tekort. 

In 2007 is een bedrag van in totaal Euro 61.374 ontvangen. Terzake het jaar 2006 was een 
bedrag van in totaal Euro 61.300 ontvangen Tot en met 31 december 2007 is er derhalve een 
bedrag van in totaal Euro 61.375 ontvangen. De ontvangen bedragen zijn als bijdragen 
verantwoord.  

-    Bijdrage HelpAge International 

Hiertoe wordt verwezen naar hetgeen hiervoor op pagina 5 is vermeld.  

-    bijdragen conferentie Cash & Care

 

In december 2007 is door Stichting WorldGranny een conferentie georganiseerd onder de naam 
Cash & Care . Verschillende instellingen hebben bijgedragen in de kosten van deze conferentie. 

Deze bijdragen zijn als volgt te specificeren:  

Euro  

-  Interpolis/ Achmea         7.000  

-  M.N. Services         7.000  

-  STOP AIDS NOW!         5.000  

-  Stichting Liberty         5.000  

-  De Nederlandsche Bank N.V.         3.000  

-  ORTEC         2.000  

-  Accedis         1.000   

 

      30.000
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-    Bijdrage ontvangen van Cordaid 

Met datum 12 juni 2007 is door Stichting WorldGranny met Cordaid een overeenkomst 
afgesloten ingevolge welke door Cordaid onder meer een bijdrage ad. Euro 21.396 is toegekend. 
Deze bijdrage heeft met name betrekking op de kosten van de voor de conferentie Cash & 
Care aangenomen medewerkster.   

Ingevolge de overeenkomst d.d. 12 juni 2007 heeft het project een looptijd van een jaar 
beginnende op 1 mei 2007 en eindigende op 30 april 2008. 

Hierdoor is 8/12 van de totale bijdrage ad. Euro 21.396, zijnde Euro 14.264, ten gunste van 
2007 verantwoord. 

Voorts is in december 2007 door Cordaid Euro 7.333 bijgedragen voor de salariskosten van de 
zogenaamde I.F.K.O. 

 

medewerker. Dit bedrag heeft betrekking op de kosten van deze bij 
Stichting WorldGranny in dienst zijnde medewerker over de periode tot en met 31 december 
2007. 

De desbetreffende medewerker is echter per 1 november 2007 bij Stichting WorldGranny uit 
dienst getreden zonder dat er in de periode tot en met 31 december 2007 een vervanger is 
aangenomen. De werkgelijke salariskosten van deze medewerker (periode 15 juli 2007 

 

1 november 2007) bedroegen circa Euro 4.500 zodat van het ontvangen bedrag ad. Euro 7.333 
een gedeelte van Euro 4.500 ten gunste van het exploitatieresultaat is verantwoord. 

De in totaal van Cordaid ten gunste van het exploitatieresultaat 2007 verantwoorde bijdrage 
bedraagt derhalve Euro 18.764  zijnde het totaal van Euro 14.264 en Euro 4.500.  

De bijdrage 2006 had voor Euro 20.000 betrekking op een bijdrage in de start 

 

kosten van 
Stichting WorldGranny. Een bedrag van Euro 2.300 was bestemd voor met name een specifiek 
project in Ghana. De ten gunste van 2006 verantwoorde bijdrage ad. Euro 23.500 betreft het 
totaal van Euro 20.000 en Euro 3.500.  

-   Donaties 

De donaties 2007 hebben betrekking op:  
Euro 

Donatie bestemd voor Tanzania 2.732 
Bijdrage gemeente Bloemendaal 2.000 
Gift bestemd voor de kosten van het registreren van de naam WorldGranny

 

1.600 
Bijdrage aardbeving Peru 1.440 
Bijdrage ontvangen van een Rotary club 1.320 
Accedis 1.000 
Totaal van 11 donaties waarvan de bedragen liggen tussen de Euro 500  
      en de Euro 1.000 6.600 
Totaal van de overige donaties waarvan de bedragen kleiner zijn dan Euro 500; 
      circa 150 donaties    6.362

  

23.054  
===== 

In 2007 is Euro 2.732 gedoneerd bestemd voor projecten in Tanzania. In 2007 zijn door Stichting 
WorldGranny geen gelden besteed aan projecten in Tanzania. De directe bestedingen 2006 
omvatten twee projecten in Tanzania.   
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De donaties 2006 waren als volgt te specificeren:  

Euro  

Opbrengst van een in 2006 door het Pensioenfonds Horeca en Catering 
   georganiseerde veiling 5.700 
Een donatie ontvangen van het medewerkers fonds van de Rabobank (het 
   fonds genaamd Share4more) 3.000 
Een bijdrage ontvangen van de gemeente Bloemendaal  2.000 
Ontvangen van Stichting S.W.A.P. 1.000 
Donatie Rotaract Club Amstelveen 737 
Overige    7.886

  

20.323  
=====  

-    Stichting Brentano 

In december 2007 is door Stichting WorldGranny met Stichting Brentano Amstelveen een 
sponsor overeenkomst afgesloten ingevolge welke Stichting Brentano zich verplicht tot een 
betaling van jaarlijks Euro 10.000, gedurende drie jaar. Stichting Brentano heeft het recht om 
deze overeenkomst in het eerste jaar, rekeninghoudend met een opzegtermijn van drie maanden 
te beeindigen. 

De overeenkomst gaat in op 1 oktober 2007 en eindigt op 30 september 2008. 

Van het in totaal ontvangen bedrag ad. Euro 10.000 is Euro 8.000 door Stichting WorldGranny 
direct besteed aan een project in Zuid  Afrika.  

Stichting WorldGranny heeft van het in totaal ontvangen bedrag ad. Euro 10.000 een gedeelte 
van 20% (Euro 2.000) gereserveerd voor de door haar te verrichten tegenprestaties. Hiervan is 
Euro 500 ten gunste van het exploitatieresultaat 2007 verantwoord; Euro 1.500 is per 31 
december 2007 gereserveerd.  

De totaal ten gunste van 2007 verantwoorde bijdrage bedraagt Euro 8.500 en is het totaal van 
Euro 8.000 en Euro 500.  

-   Sponsorprogramma 

Stichting WorldGranny biedt de mogelijkheid om voor een bedrag van Euro 20 per maand te 
participeren in het concept Sponsor a Granny, Support the Community . 

In 2007 is terzake Euro 8.492 ontvangen. Het sponsor concept is zodanig opgezet dat 11 
participanten een gemeenschap sponsoren waarbij één Granny als contact persoon functioneert. 
Dit resulteert derhalve in een jaarbedrag van Euro 2.640. 

De totale bate ad. Euro 8.492 is equivalent aan 3,2 gesponsorde gemeenschappen met 3,2 
grannies als contactpersoon. 

Per ultimo 2007 heeft Stichting WorldGranny 54 deelnemers aan dit concept.     
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-   Overige 

De post overige ten bedrage van Euro 4.111 heeft betrekking op baten voortvloeiende uit door de 
stichting georganiseerde evenementen (2007: Euro 2.677; 2006: Euro 1.503), 

Voorts is hieronder begrepen het resultaat uit hoofde van de verkoop van wijnen en kookschorten 
ad. in totaal Euro 1.434.  

Directe bestedingen 

De directe bestedingen zijn als volgt te specificeren:  

 2007 
Euro 

 2006 
Euro 

Projecten waarvoor van I.F.K.O. een bijdrage is ontvangen:    

-  social pensions in the developing world *)      176.000 -  

-  Jamaica 2 *)        73.044 -  

-  Sri Lanka **)                 -   115.630  

-  Jamaica 1 ***)                -     36.164  

-  Bolivia en Peru *)               -     31.337  

- Tanzania *)                -   

 

    27.954   

  

     249.044   211.085 

Zambia        26.400        15.180 

Bangladesh       14.520 - 

Vietnam        10.560 - 

Zuid - Afrika          8.000 - 

Peru          7.111 5.280 

Oeganda          4.000 - 

Tanzania                -     15.000 

India                -   

 

      5.767 

Ghana                -          3.500 

Zuid - Afrika                -          2.850   

  

319.635 258.662  

*)       dit betreffen projecten die worden uitgevoerd door de internationale hulporganisatie HelpAge International. 

**)     dit project is uitgevoerd door een locale organisatie genaamd Association for Health and Counselling   
          (Shanthiham), Sri Lanka. 

***)   dit project is uitgevoerd door een locale organisatie genaamd The St. Catherine Community Development 
           Agency (SACDA), Jamaica.  
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-    Zambia 

Stichting WorldGranny heeft in 2007 Euro 26.400 bijgedragen aan een project in Zambia (2006: 
Euro 15.180). 

In 2007 is vijf maal een bedrag ad. Euro 5.280 overgemaakt hetgeen feitelijk een maal meer is 
dan ingevolge de intentie van de gemaakte afspraken. 

Het project in Zambia wordt uitgevoerd door de Family Health Trust, een Zambiaanse non 

 

gouvermentele organisatie. Ingevolge de van deze organisatie, door Stichting WorldGranny, 
ontvangen verantwoording is het bedrag als volgt besteed:  

Euro 

Directe bestedingen 21.120 
Indirecte locale kosten van dit project (20%)     5.280

   

26.400  
======  

-    Bangladesh 

In 2007 is Euro 14.520 bijgedragen aan een project in Bangladesh dat wordt uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van HelpAge International.  

De onderliggende overeenkomst is gedateerd 14 maart 2008. Het contract heeft een looptijd van 
1 jaar beginnende op 1 juli 2007 en eindigende op 30 juni 2008.  

Het betreft een project voor:: Social security, health care, credit in 6 destricst in Bangladesh . 

De bijdrage voor de periode 1 juli 2007 

 

30 juni 2008 bedraagt Euro 29.040. In 2007 is 50% 
hiervan, zijnde Euro 14.520 betaalt. Dit betaalde bedrag is ten laste van het exploitatieresultaat 
2007 gebracht. 

Het in 2008 te betalen bedrag van Euro 14.520 zal ten laste van het exploitatieresultaat 2008 
worden gebracht. 

Partijen hebben de intentie om het contract na afloop van het eerste jaar met nog twee jaar te 
verlengen.  

- Vietnam 

In 2007 is Euro 10.560 bijgedragen aan een project in Vietnam dat wordt uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van HelpAge International  

De onderliggende overeenkomst is gedateerd 14 maart 2008. Het project heeft een looptijd van 
1 jaar te beginnen in oktober 2007 en eindigende in september 2008. De totale bijdrage voor 
deze periode bedraagt Euro 10.560 en is in zijn geheel in 2007 betaald en volledig ten laste van 
het exploitatieresultaat 2007 gebracht. 

Het betreft een project voor:: Support the health and livelihood activities of 4 newly formed 
Intergenaratonal Selfhelp Clubs . 

Partijen hebben de intentie om het contract na afloop van het eerste jaar met nog twee jaar te 
verlengen.    
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-    Zuid - Afrika 

In het vierde kwartaal van  2007 is Euro 8.000 bijgedragen aan een project in Zuid  Afrika. 

De onderliggende overeenkomst is gedateerd 20 maart 2008. Het betreft een contract dat is 
afgesloten met een locale organisatie genaamd Ikamva Labantu en is bestemd voor het project 
genaamd: Ikamva Labantu s Seniors Programma .  

Het contract heeft een looptijd van 1 jaar te weten van 1 oktober 2007 tot en met 30 september 
2008. Partijen hebben de intentie om het project hierna met twee jaar te verlengen. 

Gegeven de aanvangsdatum en looptijd van dit project is voor dit project (nog) geen financiële 
verantwoording van de locaal bestede bedragen beschikbaar.  

-    Peru 

Ingevolge een overeenkomst d.d. 14 december 2006 heeft Stichting WorldGranny zich verplicht 
om Euro 5.280 bij te dragen aan een project in Peru. Het bedrag ad. Euro 5.280 is het equivalent 
van 2 maal het jaarbedrag behorende bij het concept Sponsor a Granny, Support the Community. 

Het project wordt uitgevoerd door een locale organisatie genaamd CASPAM.  

In december 2006 is er Euro 2.640 betaald terwijl er per 31 december 2006 Euro 2.640 was 
gereserveerd als nog te betalen.  

In 2007 is er een bedrag van Euro 5.280 aan CASPAM overgemaakt zodat er derhalve feitelijk 
voor in totaal Euro 2.640 meer is overgemaakt dan overeengekomen. 

Voorts is er in 2007 voor in totaal Euro 4.471 overgemaakt (totaal van Euro 2.671, Euro 1.440 en 
Euro 360) voor noodhulp als gevolg van een aardbeving in Peru. 

Het voorgaande is als volgt te specificeren:  

Euro 

Contractueel overeengekomen bijdrage 5.280 
Meer overgemaakt dan contractueel overeengekomen    2.640

  

7.920 
Noodhulp    4.471

 

Totaal van de in 2007 en in 2006 overgemaakte bedragen 12.390 

Ten laste van het boekjaar 2006   -5.280

 

Ten laste van 2007 7.111  
=====  

De voor dit project beschikbare verantwoording betreft met name een overzicht van de verrichte 
activiteiten en het aantal met deze activiteiten bereikte begunstigden.  

Het betreft geen financiële verantwoording in die zin dat CASPM aangeeft hoe en waaraan de 
naar CASPAM overgemaakte bedragen ad in totaal Euro 12.390 zijn besteed.     
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-    Oeganda 

Met datum 3 juli 2007 is met Phoebe Education Funds for Aids Orphans and Vulnerable 
Children in Uganda (PEFO) een Memorandum of Understanding afgesloten voor een project in 
Oeganda. Het project begint op 1 juli 2007 en eindigt op 30 juni 2008.  

De totale bijdrage bedraagt Euro 8.000. In 2007 is Euro 4.000 betaald. Dit in 2007 betaalde 
bedrag is ten laste van het exploitatieresultaat 2007 verantwoord. 

Gegeven de aanvangsdatum en looptijd van dit project is voor dit project (nog) geen financiële 
verantwoording van de locaal bestede bedragen beschikbaar.  

-   Tanzania 

Eind december 2006 is door Stichting WorldGranny een bijdrage van Euro 15.000 overgemaakt 
naar een project in Tanzania. Dit bedrag heeft betrekking op de periode 2006  2009. 

Het in 2006 betaalde bedrag is in zijn geheel ten laste van het exploitatieresultaat 2006 
verantwoord. 

Het project wordt uitgevoerd door een locale organisatie genaamd Moretea (Morogoro Retired 
Teachers Association). 

Er is voor dit project (nog) geen financiële verantwoording van de locaal bestede bedragen 
beschikbaar.  

-   India 

Dit betrof een project gelegen in de Indiase deelstaat Rajastan. Ingevolge een in juni 2005 tussen 
Stichting Wilde Ganzen en Stichting WorldGranny afgesloten overeenkomst had Stichting 
WorldGranny zich verplicht om Euro 14.022 aan dit project bij te dragen. 

In 2006 is door Stichting WorldGranny Euro 5.767 aan dit project bijgedragen; 2005: 
Euro 9.100; in totaal derhalve Euro 14.867. Het project zelf is uitgevoerd door een locale 
organisatie genaamd GRAVIS.  

-   Ghana 

Zie hiertoe hetgeen hiervoor op pagina 8 is vermeld.  

-   Zuid - Afrika 

In 2006 heeft het medewerkers fonds van de Rabobank (het fonds genaamd Share4more) een 
bijdrage van Euro 3.000 toegekend. Van dit bedrag is Euro 2.850 besteed aan een project in Zuid 
 Afrika.  

Het project is uitgevoerd door een Zuid  Afrikaanse non - gouvermentele  organisatie genaamd 
Ikamva Labantu ( The Future of our Nation ).   
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Festival 

In 2006 is door Stichting WorldGranny een festival georganiseerd. Dit festival is gehouden op  
24 september 2006 in Muziekcentrum Vredenburg, Utrecht. Doel van het festival was het 
creëren van naamsbekendheid voor Stichting WorldGranny alsmede het promoten van het 
Sponsor a granny, Support the Community programma bij het grote publiek. 

De opbrengsten en bijdragen ad. in totaal Euro 70.400 zijn als volgt te specificeren:  

Euro 

Opbrengst kaartverkoop 5.400 
Bijdrage ontvangen van : 
-  N.C.D.O. 40.000 
-  R.O.A.C.K. 5.000 
-  SNS Reaal 5.000 
-  A.B.P. 5.000 
-  ICCO 5.000 
-  Abn Amro Bank N.V.    5.000

  

70.400  
===== 

De directe kosten van het festival bedroegen Euro 69.948 en zijn als volgt te specificeren: 

-  kosten van het programma 52.279 
-  stage manager 9.943 
-  beam systems 3.272 
-  diversen 1.715 
-  overige    2.739

  

69.948  
===== 

Terzake het festival is een aparte afrekening opgemaakt. Bij deze afrekening is destijds door 
Fidence Accountants een accountantsverklaring ingevolge subsidieregeling afgegeven .  

Lonen en salarissen                 

Gedurende het jaar 2007 waren er bij de stichting gemiddeld 2,1 personeelsleden in loondienst 
werkzaam; 2006: 1,65 personeelsleden (op F.T.E.  basis).      



  
      20

 

20

 
Sociale lasten 

Hieronder zijn opgenomen:  
 2007 
Euro 

 2006 
Euro 

Premies sociale verzekeringen         6.412       5.354 

Bijdrage Zorgverzekeringswet       4.619       3.608   

  

     11.031      8.962  

Kosten conferentie Cash & Care 

In december 2007 is door Stichting WorldGranny de conferentie Cash & Care georganiseerd. De 
kosten van deze conferentie zijn als volgt te specificeren:  

 2007 
Euro 

Kosten van het maken van een documentaire        2.500 

Catering        5.645 

Zaalhuur        5.940 

Overnachtingen (reservering)      10.000 

Reiskosten (reservering)           900 

Kosten onderzoek Social Pensions        1.700 

Versturen uitnodigingen        519 

Overige           125   

 

  27.329     
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Organisatiekosten 

Deze kosten zijn als volgt te specificeren:  

 2007 
Euro 

 2006 
Euro 

Kosten van fondsenwerving 21.355 - 

Vergoeding reiskosten personeel en vrijwilligers 4.049 2.174 

Accountantskosten (inclusief omzetbelasting)        3.332        3.332 

Kosten Lente Publishers (standhuur) 1.785 - 

Beam Systems B.V. 1.636 - 

Huur kantoorruimte 1.600 2.400 

Drukwerk  1.294              3.692 

Internetkosten 1.143 1.090 

Telefoonkosten 950 1.172 

Kosten van het registreren van de naam WorldGranny

 

750 - 

Kantoorbenodigdheden 529 838 

Fidence Accountants 476 - 

Kosten van het maken van een documentaire in Tanzania -              3.455 

Kosten van het inrichten van de nieuwe kantoorruimte gelegen aan  
   de J. Verhulsstraat  1.417  - 

Promotiemateriaal (posters) - 2.110 

Kosten van het kantoor Van Kampen Administraties en   
   Kantoorservice)  1.027  796 

Bijdrage kosten van kinderopvang - 420 

C.B.F. - kosten - -669 

Overige 5.305                    330   

  

46.648 21.140  

De kosten van fondsenverwing betreffen de kosten van EL&PS Haarlem (Euro 12.507), DDF 
Advies (Euro 6.343) en Delphi Fondsenwerving (Euro 2.505).  

Deze kosten hebben betrekkking de ontwikkeling van het concept waarbij met zorginstellingen 
sponsorovereenkomsten worden afgesloten. 

Voorts hebben deze kosten betrekking op een mailing gevoegd bij een magazine (inclusief 
artikel) gericht op ouderen.      
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STICHTING WORLDGRANNY, AMSTERDAM  

5.   NADERE ANALYSE VAN HET BATIG SALDO 2007  

De staat van baten en lasten over 2007 sluit met een tekort ad. Euro 2.278. Over 2006 resteerde 
een batig saldo ad. Euro 8.392. Dit tekort, respectievelijk batig saldo, kunnen als volgt worden 
geanalyseerd:  

2007 2006  

Euro Euro Euro Euro  

Baten: 

-   Donaties  18.722  17.323 
-   sponsorprogramma  8.492  14.220 
-   overige baten     4.885

  

  1.503

   

32.099  33.046 
Directe bijdragen aan projecten in: 

-   Zambia 26.400  15.180 
-   Bangladesch 14.520  - 
-   Vietnam 10.560  - 
-   Peru 7.111  5.280 
-   Oeganda 4.000  -  
-   Tanzania -  15.000  
-   overige projecten 2006           -

     

6.107

      

-62.591

  

-41.567  

 

Tekort, gefinancierd door de minister van Ont- 
    wikkelingssamenwerking  -30.492  -8.521   

======  ====== 

Organisatie kosten van de Stichting WorldGranny  159.887  91.332 
Af: hierin begrepen directe kosten van de conferentie        

Cash & Care    -27.329

  

            -

   

132.558  91.332 
Bijdrage in deze kosten ontvangen van: 

-   HelpAge International 42.000  - 
-   I.F.K.O. 31.131  26.343 
-   Cordaid *) 18.764  - 
-   Cordaid **) -  20.000 
-   Stichting Bretano 500  - 
-   gift bestemd voor registreren naam 1.600  - 
-   Minister van Ontwikkelingssamenwerking ***)   30.879

   

52.929

     

-124.874

  

-99.272

 

Tekort, overbrengen   7.684  7.940     
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2007 2006  

Euro Euro Euro Euro  

Tekort, overgebracht   7.684  7.940 

Saldo van de directe kosten minus de bijdragen    
behorende bij de conferentie Cash & Care (bate)   -2.674  - 

Saldo van het festival, directe kosten minus baten   -        452 

Donatie Tanzania, ontvangen in 2007, geen uitgaven 
   in 2007   -2.732

  

          -

 

Tekort 2007, respectievelijk batig saldo 2006   -2.278  8.392    
=====  ===== 

*)   dit betreft een bijdrage in de salariskosten van de medewerkers die zich met name bezighouden met de  
conferentie Cash & Care .  

**)      dit betrof een bijdrage in de opstart  kosten van de organisatie. 

***)     totaal van Euro 61.374 minus Euro 27.329.   
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6.    Accountantsverklaring  

Aan:   het bestuur van Stichting WorldGranny  

Wij hebben de jaarrekening 2007 van Stichting WorldGranny, statutair gevestigd te Amsterdam, 
bestaande uit de balans per 31 december 2007, de staat van baten en lasten over 2007 en de toelich-
ting hierop gecontroleerd.  

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van Stichting WorldGranny is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening 
die het vermogen en het saldo van de staat van baten en lasten getrouw dient weer te geven, in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een 
intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening 
van vermogen en het saldo van de staat van baten en lasten, zodanig dat deze geen afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven 
omstandigheden redelijk zijn.  

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening 2007 op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereen-
komstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden 
onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de jaarrekening 2007 geen afwijkingen van materieel belang bevatten. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle 

 

informatie over 
de bedragen in de jaarrekening 2007. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk 
van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van 
de risico s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling 
neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de 
jaarrekening 2007 van vermogen en exploitaitesaldo relevante beheersings-systeem, teneinde een 
verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven 
omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit 
van het interne beheersingssysteem van de stichting. 

Tevens omzet een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de schattingen die het bestuur 
van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening 
2007. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle 

 

informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.     
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Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening 2007 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van WorldGranny per 31 december 2007 en van het saldo van de staat van baten 
en lasten over 2007; in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving.   

Uithoorn, 21 mei 2008 

Accountants- en Adviesbureau Straathof B.V. 

Namens deze  

F.F.M. Straathof  

Register  Accountant    



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

